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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã
hội và các đối tượng khó khăn khác cần được trợ giúp khẩn cấp
trên địa bàn tỉnh Long An
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
/2021/QĐ-UBND ngày / /2021
của UBND tỉnh)
________________
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội
đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác cần được trợ giúp
khẩn cấp trên địa bàn tỉnh Long An.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ thực hiện
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long
An;
b) Đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐCP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với
đối tượng bảo trợ xã hội.
c) Các đối tượng khó khăn khác cần được trợ giúp khẩn cấp trên địa bàn
tỉnh, gồm: Những đối tượng thuộc diện hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị mắc
bệnh hiểm nghèo, bị thương tật nghiêm trọng (do bị bỏng, đuối nước, điện giật, té
ngã, động vật cắn hoặc do các lý do bất khả kháng khác) phải cấp cứu và điều trị
tại cơ sở y tế từ 3 ngày trở lên. Những đối tượng này không trùng lặp với các đối
tượng đã được hưởng hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày
15/3/2021 của Chính phủ.
Điều 2. Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội
a) Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 360.000 đồng/tháng. Thời gian áp dụng từ
ngày 01/7/2021 (theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
ngày 15/3/2021 của Chính phủ).
b) Mức trợ giúp xã hội: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Điều 3. Các đối tượng khó khăn khác cần được trợ giúp khẩn cấp trên
địa bàn tỉnh
- Đối tượng: Được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số
07/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021.
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- Mức trợ giúp xã hội khẩn cấp:
+ Mức trợ giúp là 5.000.000 đồng/người/lần/năm, do UBND tỉnh quyết
định.
+ Mức trợ giúp là 3.000.000 đồng/người/lần/năm, do Giám đốc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND cấp huyện quyết định.
Điều 4. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí thực hiện chế độ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên, hỗ
trợ nhận chăm sóc tại cộng đồng và kinh phí thực hiện chi trả chính sách; tuyên
truyền, xét duyệt đối tượng; ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao năng lực cán bộ và kiểm tra giám sát được bố trí trong dự toán hàng năm
chi đảm bảo xã hội theo phân cấp ngân sách của tỉnh.
2. Kinh phí bảo đảm để chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối bảo trợ xã hội
sống trong Trung tâm công tác xã hội tỉnh do ngân sách tỉnh cấp trong dự toán chi
đảm bảo xã hội (nếu Trung tâm do cấp huyện thành lập do ngân sách huyện cấp
trong dự toán chi đảm bảo xã hội).
3. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên và các chi phí khác của cơ sở trợ
giúp xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật. Cơ sở trợ giúp xã hội được tiếp
nhận, sử dụng và quản lý các nguồn kinh phí và hiện vật do các tổ chức, cá nhân
đóng góp và giúp đỡ từ thiện; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và
thanh, quyết toán theo quy định của pháp luật.
4. Nguồn kinh phí để thực hiện trợ giúp khẩn cấp bao gồm: Ngân sách hỗ
trợ của Trung ương, ngân sách tự cân đối của địa phương (ngân sách tỉnh, ngân
sách huyện) và các nguồn kinh phí hợp pháp khác như: trợ giúp của các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ
quan, tổ chức.
Trường hợp nguồn kinh phí trên không đủ để thực hiện việc trợ gúp khẩn
cấp, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các
bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và Bộ Tài chính để tổng hợp, trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ hàng hóa từ nguồn dự trữ quốc gia
theo quy định.
Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp
Đối tượng đang hưởng chế độ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng
bảo trợ xã hội theo quy định tại Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày
13/10/2016 của UBND tỉnh về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối
tượng bảo trợ xã hội trên điạ bàn tỉnh Long An và Quyết định số 03/2017/QĐUBND ngày 02/2/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa
bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND
ngày 13/10/2016, thì được chuyển sang mức và hệ số tương ứng quy định tại Nghị
định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021.
Các đối tượng trên không phải làm lại hồ sơ, Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội rà soát, lập danh sách đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ
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kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết
định chi trả theo mức tương ứng quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND
từ ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh. Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội tổng
hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền bảo đảm kinh phí và tổ chức thực hiện chế độ
chăm sóc, nuôi dưỡng theo mức quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND
từ ngày 01/7/2021 của HĐND tỉnh.
Điều 6. Phương thức chi cho công tác quản lý
Phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội: Tiếp tục duy trì chi trả theo
phương thức là chi trả qua hệ thống Bưu điện và khoán gọn kinh phí chi trả
500.000 đồng/xã/tháng.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội
của địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mức chuẩn trợ
giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không thấp hơn
mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số
20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; quyết định đối tượng khó khăn
khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ
giúp xã hội.
b) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính
sách trợ giúp xã hội trên địa bàn.
c) Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán, tổng hợp số đối tượng hưởng chính
sách trợ giúp xã hội thường xuyên của các huyện, kinh phí trợ giúp khẩn cấp và dự
kiến nhu cầu kinh phí thực hiện cùng với dự toán chi thường xuyên gửi Sở Tài
chính xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương, trình cấp có thẩm
quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản
hướng dẫn thực hiện.
d) Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại nặng
và các nguồn kinh phí quy định tại Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
không đủ để thực hiện trợ giúp khẩn cấp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng
hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các
bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia và Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng
Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ hàng hóa, kinh phí từ nguồn dữ trữ quốc gia
theo quy định.
đ) Tổng hợp, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện chính sách trên địa bàn
và gửi kèm theo bảng tổng hợp số liệu theo các mẫu 10a, 10b, 10c và 10d ban
hành kèm theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội và UBND tỉnh trước ngày 15/01 và 15/7 hàng năm.
e) Quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội do cấp tỉnh thành lập.
g) Triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đối tượng bảo
trợ xã hội ở cấp tỉnh và cấp huyện; xây dựng cơ sở dữ liệu, tổng hợp và gửi thông
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tin của đối tượng đã được định dạng theo chuẩn XML về Bộ Lao động- Thương
binh và Xã hội (Cổng thông tin điện tử của Bộ) định kỳ, đột xuất theo quy định.
2. Sở Tài chính
a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào điều kiện
cụ thể của địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định mức
chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn bảo đảm không
thấp hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định
số 20/2021/NĐ-CP; quyết định đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị
định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội;
b) Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với
các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh vào dự toán ngân sách địa phương,
trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố
a) Cân đối ngân sách, thực hiện chi trợ cấp đúng đối tượng, đúng chế độ và
quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
b) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát cấp xã trong việc xác định và quản lý đối
tượng; tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương.
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm và
đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo
trợ xã hội về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp huyện.
- Lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội
gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp trình UBND cấp huyện và Sở Lao động Thương binh và Xã hội để phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh.
Điều 8. Giao trách nhiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,
phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quy định này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo, đề xuất
UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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